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Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Polgármesteri beszámoló

A 2006-2010 választási ciklus befejezéseként szeretném a már megszokott
polgármesteri beszámoló sorozatomat egy
összefoglaló tájékoztatóval zárni.
125 millió forintos szabad pénzkészlettel – ha úgy tetszik, kasszával – vettük át
Tahitótfalu vezetését. A mostani mérleg
155 millió. Tehát a község rendelkezésre
álló pénze az elmúlt évek alatt történt számos fejlesztés, beruházás ellenére további
30 millió forinttal gyarapodott! Szükségesnek tartom itt megemlíteni, hogy a
felvett kedvezményes kamatozású hitelállományunkat költségvetésünk megbízhatóan képes kezelni.
Sok munka volt abban, ahogy próbáltuk
a falu épülését, fejlôdését szolgálni.
Folyamatosan kerestük azokat a pályázati
lehetôségeket, amelyek ezeket elôremozdították. Bankbetéteink és lekötéseink átcsoportosításával is plusz
összegekre tettünk szert. Az ezekbôl nyert
pénzkészletet pedig olyan fejlesztésekre,

Tahitótfalu szeptemberi
programjai
Szeptember 18. Tahi szüret. 13:00 borkóstoló a Dézsma pincében, 16:30 Szüreti
felvonulás, 19:00 Szüreti bál a Népházban.
Belépô 500 Ft. Részletek a plakátokon
Szeptember 19. TAKI SE Kupa Íjászverseny. Találkozás a pócsmegyeri leágazás elôtti
büfénél, nevezés a helyszínen 8 órától. Érd.:
Papp Károly, 0620/929 1465

beruházásokra, támogatásokra és beszerzésekre igyekeztünk felhasználni, amik az
itt lakók életminôségét, körülményeit
szolgálják.
De lássuk ezeket sorban, tényszerûen, a
teljesség igénye nélkül.
Tahitótfalu lélekszáma folyamatosan
növekedett az elmúlt években. Csak
ebben a ciklusban az itt lakók száma 5300
fôrôl 5510 fôre emelkedett. Látnunk kellett, hogy a lakossági igényeket az adott
helyzet messzemenôkig alulmúlja. Emiatt
elsôdleges helyen kezeltük az intézmények és az utak problémáját. Részben
illetve teljes egészében felújítottuk az
iskolát, az óvodáinkat, a sportcsarnokot, a
községházát, a faluházat, a népházat, és a
sportöltözô épületét. Pályázati forrásokat
és saját tôkét felhasználva több utat felújítottunk, kátyúmentesítettünk, illetve járdákat építettünk. Felújításra került az iskola, a népház és a Petôfi utca parkolója.
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Kedves Olvasóink!
Az önkormányzati híreket következô
számunkban olvashatják.

Folytatás a 2. oldalon

Október 3. vasárnap 11:00: A Népmese
Napja a Könyvtárban. Részletek a plakátokon.
Faluház rendszeres programjai
Szeptember 6-tól hétfônként 18:00:
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes, +3620/2251773
Keddenként 17:30: Bibliai beszélgetések,
vezeti: Néhlich Edit, +36 30/565-4660

Faluház egyéb programjai szeptemberben
Szeptember 30. csütörtök 18:00
Falutéka: A víz gyógyító ereje Elôadó: Kovács
József tahitótfalui népi gyógyító
Népház rendszeres programjai
Szeptember 14-tôl kedd, csütörtök
17:30-18:30 Egészségmegôrzô gyógytorna,
vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 0620/5604065
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló az elmúlt
idôszak fontos eseményeirôl
Folytatás az 1. oldalról
Ebben az évben a tanév megkezdéséig
sikerült új díszburkolattal ellátnunk a
központi iskolánk udvarát is. Az orvosi
rendelô környékét is sikerült rendezetté
tenni. A településkép szebbé tétele céljából felszámoltuk a külterületi illegális
hulladéklerakókat, a közterületeken parkokat létesítettünk és megépült a Tildy
valamint a Trianon emlékmû.
Fontos megemlíteni, hogy ezek a
beruházások a település törzsvagyonát
gyarapítják. Négy év alatt közel 270 millió
forintot nyertünk pályázatokon. Csak
2009-2010-ben az önerôs beruházásaink
és beszerzéseink értéke közel 300 millió
forint.
A következô ciklusra átnyúlnak Európai
Uniós pályázataink, amelyekbôl most négy
is fut párhuzamosan. Három esetében az
elôkészítô munkák végénél tartunk, és
egyet most a napokban adtunk be. Ez a
négy projekt több mint 1 milliárd forint
összértéket képvisel. A gát 605 millió, az
út 130 millió, a csapadékvíz-elvezetés 80
millió és a kistérségi csatornapályázat is
több mint 300 millió forint Tahitótfalu tekintetében.
Ahogy már a régebbi beszámolóimban
is említettem, nagyon nagy eredménynek
tekintem, hogy sikerült a több éve
napirenden lévô úgynevezett „vízbázis”
kérdését megoldanunk. A sziget településeit összefogva egy olyan, minden
település számára hasznos szerzôdésrôl
van szó, ami Tahitótfalunak 10 éven
keresztül évi 20 millió forint támogatást
biztosít.

A másik lényeges törekvésünk a szociális jellegû juttatások és támogatások
megtartása, illetve lehetôség szerinti
növelése. Településünk gazdálkodását
egyensúlyban tartva sikerült több, régóta
mûködô szociális támogatási rendszert
megtartani. A szokásos nyári tábort térítésmentesen vehették igénybe gyermekeink.
Az iskolai szünet ideje alatt 60 gyermek
számára ingyenes ebédet biztosítottunk,
melyet minden nap az önkormányzat szállított ki a megadott címekre. Az elsô osztályosaink ingyenesen kapták a tankönyvcsomagot és a többi évfolyam tankönyveinek költségébôl 25%-ot térítettünk idén
is. 2009-ben a testület megszavazta az
érintett korcsoportban lévô gyermekek
számára a HPV vírus elleni védôoltás 75%os támogatását, így a szülôknek csak egy
oltás árát kellett állni a háromból.
Gyermekeink mellett az idôsekrôl sem
feledkeztünk meg. Településünk 70 év
feletti lakóit minden év decemberében
vendégül látjuk.
Természetesen van még mit tenni. Ezért
is döntöttem úgy több képviselôtársammal együtt, hogy ismét elindulunk az Önkormányzati választásokon, bízva abban,
hogy Önök is úgy gondolják, volt értelme
a munkánknak, és lehetôséget adnak a
folytatásra.
Köszönöm azt a sok támogatást, amit
szóban és tettben is kaptam Önöktôl.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Anyakönyvi hírek

2010-ben eddig született 14 fiú, 18 leány,
összesen 32 gyermek
Megszülettem!
2010. július 14-én, nevem: Varga Ákos Benedek
2010. július 21-én, nevem: Van Hufte Sára Lujza
2010. július 30-án, nevem: Kollerits Szofi Dóra
2010. augusztus 12-én, nevem: Marton Szilvia
2010. augusztus 23-án, nevem:
Herczeg Zoltán Lukács
Házasságot kötött 12 pár.
Az elmúlt idôszakban haláleset nem
történt.

Tahitótfalu szeptemberi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Szeptember 15-tôl szerdán 16 órától
kezdôknek, 17 órától haladóknak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325. A tanfolyam ingyenes.
Szeptember közepétôl hastánc és show
tánc indul gyerekeknek. Részletek a plakátokon. Érdeklôdni: Tóth Evelyn, 0620/9291 325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni: Szabó
Judit, 0630/338-6806

Az iskola udvara az új díszburkolattal
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Népház egyéb programjai szeptemberben
Szeptember 25. szombat 10:00:
A Habakuk Bábszínház „A Gomba alatt” címû
mesét mutatja be.
Szeptember 26. vasárnap 11:00
A Népmese Napja a Könyvtárban. Részletek
a plakátokon.
Programokról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél., 06-30/337-5527
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A 2010. év önkormányzati kitüntetettjei

Szent István és az Új kenyér ünnepén
Dr. Sajtos Sándor polgármester átadta a
Tahitótfalu Község Díszpolgára és a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetéseket.
2010. évben Tahitótfalu Község Díszpolgára kitüntetô címben részesült Szántó
Sándor festômûvész Tahitótfaluért végzett

áldozatkész és színvonalas munkájáért,
melynek során országosan elismert tûzzománc alkotásokat hoz létre és tudását
gyermekeink számára átadja. Gratulálunk!
2010. évben posztumusz Tahitótfalu
Község Díszpolgára kitüntetô címben
részesültek Benedek István kovácsmester
és az ôt megelôzô kovács generációk
Tahitótfaluért végzett áldozatkész és színvonalas munkájukért, melynek során példamutató és önzetlen módon településünk javát szolgálták és falunk tereit, épületeit díszmûkovács alkotásaikkal szebbé
varázsolták. Gratulálunk!
2010. évben Tahitótfaluért Emlékérem
kitüntetô címben részesült Almássy Csaba
grafikusmûvész Tahitótfaluért végzett
áldozatkész és színvonalas munkájáért,
melynek során településünk arculatát

meghatározó és híven tükrözô grafikai
munkák, kiadványok és fényképgyûjtemények születnek. Gratulálunk!
Béres Gabriella

Hátha valaki tud róla...
A változó idôjárás ellenére is sikeres és
jó hangulatú augusztus 15-i Vasárnapi
Vásárnap kellékeinek elszállítása közben
a területen ôrizetlenül maradt este fél hét
és fél nyolc között néhány tárgy: egy szétbontott nagy fa pavilon, egy nagy méretû
kecskelábú faasztal és öt szép fonott
vesszôkerítés, mely a képen látható.
Amire a tárgyak tulajdonosa, az egyik
szervezô-ötletgazda visszaért, lábuk kelt a
felsorolt eszközöknek. Nem csak az anyagi kár miatt érte tulajdonosukat veszteség,
a tárgyakra egyéb rendezvényeken is szüksége van.
Kérjük, aki tud valamit sorsukról, hívja
az alábbi számokat:
László Kriszta 0670/314 0268,
Béres Gabriella 0630/337 5527.
Köszönjük.
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Húsz éve történt
Az 1989-es szabadon ünnepelt március
15-e, majd a köztársaság kikiáltása, az
1990. évi tavaszi országgyûlési választások
megmozgatták az egész országot. Megkezdôdött a rendszerváltás. Az országos
események hatására községünkben is
megpezsdült a közélet. Megalakult a
Kisgazdapárt helyi szervezete, aminek
komoly hagyománya volt Tahitótfaluban,
hiszen itt szolgált lelkipásztorként Tildy
Zoltán, és a háborút követô elsô választáson parlamenti képviselô lett falubelink,
Szente József.
A helyi közélet szervezésére, faluszépítésre Faluegyesület alakult. A lelkes csapat
rendezte, kitisztította a focipálya környékét, takarított a dunaparton, a ravatalozónál, fát ültetett és tanácsi segítséggel
elkészítette a Hôsök szobra megvilágítását, közremûködött ünnepségek szervezésénél.
Komoly feladat volt az idén már 20 éves
helyi önkormányzat választásának elôkészítése, jelöltek állítása. Több kisebb-nagyobb összejövetel, megbeszélés után a
Faluegyesület Sipos Lajos vezetésével
jelölô gyûlést tartott 1990. aug. 19-én a
Kék Duna Szövetkezet éttermében (a
leégett Népház még nem volt használható). A gyûlésen 61 fô vett részt.
A választási törvényrôl, a kopogtatócédulákról, jelölésrôl, önkormányzatról,
választási bizottságról Homokiné Havadi
Ilona vb. titkár helyettes tartott tájékoztatót. (A község lélekszáma 3418 fô volt, a

választópolgárok száma ebbôl 2594 fô.)
A tájékoztató után a jelölési vitát Sipos
Lajos indította meg. Hozzászóltak: Szabó
Béla, Képíró Gábor, Németh József, U
Budai János, Hansági Dénes, Kiss Andor…
Komoly vita kerekedett arról, hogy fôállású vagy tiszteletdíjas legyen a polgármester. Végül nyílt szavazással 56 igen,
5 tartózkodás mellett a fôállás nyert.
A polgármester és képviselôk jelölése
titkosan történt. A 61 résztvevôbôl 45-en
jelöltek 4 fôt polgármesternek (Budai
András, Budai Mihály, dr Mendlik György,
Sipos Lajos) és 28 fôt képviselônek. A
választásig ez a lista még bôvült.
A szavazásra szeptember 30-án került
sor, akkor még meglehetôsen egyszerû
„választási hadjárat” után. A képviselôk
száma, a szintén képviselô polgármesterrel együtt, 11 fô volt. A megválasztottak:
– polgármester (és képviselô): Budai
Mihály,
– képviselô: dr. Baranyai Zoltán, Bozóki
István, Ferenczi Attila, Hansági Dénes,
Kiss Andor, Sipos Lajos, Török András,
Vaczó József, Verebes Sándor, Waczek
Frigyes.
Az alakuló ülésre október 12-én került
sor. A korábbi hasonló eseményektôl eltérôen hiányoztak a megyei, járási pártvezetôk, a Szovjet Déli Hadseregcsoport
és még néhány régi intézmény képviselôi.
Jelen voltak viszont Hanes Lászlóné iskolaigazgató, Kosik Lajosné óvodavezetô,
Oláh Lajosné bölcsôde vezetô, Maróthiné

Sajben Zsófia GAMESZ vezetô, Bednár Pál
katolikus plébános, Nyári István baptista
és Szikszai János református lelkész,
Losonczi Benjámin a helyi kisgazda párt
titkára, és még aki befért a terembe: közalkalmazott, segítô, érdeklôdô…
Az alakuló ülést, és ezzel az új, szabad
önkormányzati munkát Bozóki István, a
testület korelnöke nyitotta meg.
Részletek az elsô testület 4 évi
munkájának „számadásából”:
A testület 85 ülést tartott, 38 rendeletet
alkotott, 457 határozatot hozott. Ülés semmilyen okból nem maradt el. A képviselôk
részvételi aránya az üléseken zömmel 90%
fölött volt.
A képviselô testület bizottságaiban az
önkormányzat munkáját segítették: Zabolai Jánosné, Ott Gézáné, dr. Mendlik
György, Nemesmagosi Györgyné, Schottner Jánosné, Hornosné Tétényi Éva, Csereklye Gyôzô, Tordai Istvánné, Karneválné Székely Erzsébet, Elter Róza, Ormándi
Jánosné, Kepler Erzsébet, Gábris Magdolna, Marton Sándorné, Rózsa Sándorné.
Az elsô 4 évben megszólalt több, mint
1000 telefon, részben elkészült a szennyvízcsatorna, épültek utak, megújult a
focipálya… A beruházások, felújítások
összértéke 271 millió Ft volt. A rászorulók
segélyezése 20 millió Ft-ot tett ki. A 4 év
költségvetéseinek együttes fôösszege 719
millió Ft volt. A sok-sok feladat közül természetesen nem sikerült mindent megoldani, de bízva a jövôben folytattuk munkánkat a következô testülettel.
Budai Mihály

Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl
A természetes antibiotikumok.
A borsó
A borsó B6 és C-vitamint, nikotin- és folsavat, vasat és magnéziumot tartalmaz.
Azon kívül egy kevés zsírt is. Egy fél pohár
borsó elfogyasztásával biztosítani tudjuk a
B-vitaminok csoportjába tartozó nikotinsav napi szükségletének a 25%-át. Ez az
anyag csökkenti az arthritis, az asztma és a
rák kialakulásának esélyét a szervezetben,
valamint szabályozza a vér koleszterin
szintjét. Alacsony zsírtartalma miatt nem
csak tápláló, hanem egészséges táplálékkiegészítôként is szolgál. Fogyaszthatjuk
külön, de felhasználhatjuk segédanyagként különbözô ételek elkészítésénél is.
Ha hetente vagy heti több alkalommal
fogyasztjuk, segít megôrizni szívünk
egészségét. A borsó gyógyító hatása, kétségeket kizárva, már abban megnyilvánul,
hogy képes csökkenteni a szervezet magas
koleszterin szintjét. A hüvelyes zöldborsóból készült fôzet csökkenti a vér cukor-
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tartalmát. A borsóból készült liszt gyógyítja a keléseket, furunkulusokat, karbunkulusokat. Ha gyakran tapasztalunk lábikra
izomgörcsöket, akkor érdemes több
borsót fogyasztanunk.
A borsó gazdag foszfát kötésekben,
amelyek képesek egyesülni a mérgezô és
radioaktív elemekkel, így segíti a szervezet
tisztulását a béltraktuson keresztül. Ez a
sajátossága teszi a borsót megkülönböztetetten értékes táplálékká.
Szépségápolás:
A borsóból készült frissítô pakolások
elsôsorban zsíros arcbôrûeknek ajánlottak. Elkészítése: 10-15 szem friss zöldborsót összeturmixolunk 2 teáskanál friss
tejszínnel. 20 percre hagyjuk az arcunkon,
majd melegvízzel lemossuk. A következô
recept minden típusú arcbôrre ajánlott:
összekeverünk 2 evôkanál zöldborsót és
ugyanannyi nem zsíros tehéntúrót. 10-15
percig hagyjuk bôrünkön, majd hideg
vízzel lemossuk.

Borsóleves:
2 ek. borsó (egy adaghoz), egy fej
metélôhagyma, sárgarépa, petrezselyemgyökér, egy csokor petrezselyem zöldje,
egy fehér (vagy kerek) répa, babérlevél,
szagos bors, 2 ek. búzacsíra. A vizet egy
nagyobb fazékba tûzre tesszük (számítsunk arra, hogy sokáig fog fôni, így a víz
egy része elpárolog). A borsót addig fôzzük, míg puhává válik, de ne veszítse el
formáját. A fazékba szórjuk az apróra
vágott hagymát. A répákat és a petrezselyem gyökerét kockára vágjuk. Babérlevelet és szagos borsot ízlés szerinti
mennyiségben tesszünk a levesbe. A búzacsírát akkor adjuk hozzá, ha már levettük
a tûzrôl. Annyit fôzzünk ebbôl az ételbôl,
amennyi egy alkalomra elfogy, csak melegen fogyasszuk.
Kovács József
pszichoterapeuta,
nem konvencionális gyógyító
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Lengyel-magyar történelmi kapcsolatok, 5., befejezô rész
A XX. század második fele
„Lengyel-magyar két jó barát
Együtt harcol s issza borát
Vitéz s bátor mindkettôje
Áldás szálljon mindkettôre."
1945-tôl kezdôdôen a Szovjetunió mind
Lengyelországot, mind Magyarországot a
saját érdekszférájába vonta, de nem sikerült
a kommunista uniformist mindenre ráerôltetni: hiába is akarták, nem lehetett meg
nem történtté tenni a közelmúlt eseményeit
– friss emlékként a lengyel menekültek magyarországi befogadását 1939-ben –, és kitörölni mindkét nemzet emlékezetébôl a kölcsönös rokonszenvet, ami élesen különbözött a „szocializmust építô” országok népeinek kötelezô internacionalista barátságától.
A kommunista rendszer iránt a társadalom
többsége mindkét országban ellenérzéssel
viseltetett, tiltakozásuknak elôször a lengyelek adtak hangot 1956 júniusában Poznanban, ahol elégedetlen és becsapott munkástömegek vonultak az utcára. Októberben,
Lengyelországban – az akkori viszonyokhoz
képest – forradalminak tûnô változások kezdôdtek, amelyek célja az volt, hogy enyhítsék a kegyetlen, sztálini típusú kommunista
rendszert. Hasonló célok fogalmazódtak
meg Magyarországon is, így nem csoda,
hogy az 1956. október 23-i budapesti
felvonulás a „lengyel Október” melletti szolidaritási tüntetésként indult, ezt jelképezte –
mint helyszín – a Bem-szobor, illetve a közismert jelszó: „Lengyelország példát mutat,
kövessük a magyar utat!”. Varsóban a
budapesti eseményekre reagálva másnap,
24-én többszázezres nagygyûlésre került sor,
amely az 1956 októberi lengyelországi változások csúcspontját jelentette.
Az 1956-os magyar forradalom rendkívül
élénk visszhangot váltott ki a lengyel társadalom körében, s a lengyelek magyarok iránti segítôkészsége leginkább a véradásban (a
forradalom ideje alatt 795 liter vér érkezett
Lengyelországból Budapestre) és az egész
országra kiterjedô pénz-, élelmiszer- és
gyógyszergyûjtésben mutatkozott meg.
Varsóban és az ország más városaiban magyar zászló lengett, a varsói egyetemisták
pedig díszôrséget álltak a Magyar Kulturális
Intézet elôtt. A második magyarországi szovjet beavatkozás elleni tiltakozásul és az elesett magyar felkelôkre emlékezve Krakkóban és Poznanban 1956. november 5-én
délelôtt tiltakozó gyûléseket tartottak, amely
néma tüntetés formájában zajlott le, több
ezer fô részvételével, magyar és lengyel zászlókkal.
A forradalom vérbe fojtása után Lengyelország hivatalos magatartása a Kádár-kor-

mánnyal szemben azt tartotta legfontosabb
feladatának, hogy – a magyar események
megítélését mellôzve – hozzájáruljon a
Kádár-féle vezetés helyzetének megszilárdításához. Ezzel egyidejûleg a Kádár-kormány
tudtára adta, hogy az MSZMP könyörtelen
megtorló politikájával, az általa alkalmazott
terrorral nem ért egyet. Nagy Imre és társai
1958 júniusi kivégzése váratlanul érte a
lengyel pártvezetést, és szinte teljes megrökönyödést váltott ki Varsóban. Ezt követôen
hivatalos lengyel részrôl egy ideig létezett
egyfajta távolságtartás, amit véglegesen Kádár 1960 márciusában tett varsói látogatása
oldott fel. A késôbbiekben a lengyel-magyar
kapcsolatok jellege azonosult azzal, amit a
szocialista országok között normálisnak
neveztek.
Lengyelország a meghatározó alapelveket
tekintve 1956 után sem lógott ki a többi
kommunista ország közül, volt azonban három rendkívül fontos kivétel: a szövetkezetesítés elmaradása, a katolikus egyház különleges helyzete és a szovjet világ normáinál
jóval nagyobb kulturális szabadság. Ez utóbbi azt jelentette, hogy lengyel földön kedvezôbb feltételek alakultak ki a független
gondolkodás, a kultúra és a tudomány fejlôdése számára. A lengyel egyetemek viszonylagos szellemi szabadsága sok magyar fiatalt
ösztönzött a Lengyelországban folytatandó
tanulmányokra. Megnyíltak a kapuk a csoportos, majd késôbb az egyéni turizmus
elôtt. A lengyel kultúra közel másfél évtizedig a „világra nyíló ablakot”, az európai és a
nyugati kultúrával való kapcsolatteremtést is
jelentette a magyar értelmiség és ifjúság
számára. Az 1970-es években kezdôdött el a
kiegyenlítôdés, amikor Magyarország is
egyre nyitottabb lett a világ számára. Ennek
eredményeként a korábbi, viszonylag egyoldalú intellektuális kapcsolat a független
szellemi értékek olyan kétoldalú áramlásává
alakult, ami nem volt jellemzô a szocialista
tábor bármely másik két országa között.
1980 nyarán hatalmas sztrájkmozgalom indult el Lengyelországban. A munkások a rohamosan csökkenô életszínvonal és az országot saját hitbizományaként kezelô Lengyel
Egyesült Munkáspárt politikája ellen tiltakoztak. Megalakult a Szolidaritás szakszervezet,
amelynek vezetôje Lech Walesa, a nyári
sztrájkok hôse lett. A szakszervezet taglétszáma egy év múlva megközelítette a 10 milliót. 1980 ôszétôl állandósultak a konfliktusok a hatalom és a Szolidaritás között, s a
kialakult patthelyzetnek végül Wojciech
Jaruzelski tábornok vetett véget, aki 1981.
december 13-án bevezette a hadiállapotot.
Ezzel „megmentette a szocializmust hazájában” és – állítása szerint – megelôzte a szovjet katonai beavatkozást.

A magyar demokratikus ellenzék kiformálódásában a Szolidaritás idôszaka fontos szerepet játszott. A lengyelországi hadiállapot
bevezetését követôen a magyar 1956 iránti
érdeklôdés tovább növekedett, olyannyira,
hogy éppen az 1956. november 4-i és az
1981. december 13-i „sorsközösség” lett a
magyar és a lengyel ellenzék együttmûködésének alapja. A magyar társadalom 1980-81ben azonban összességében másképpen
reagált a lengyel eseményekre, mint tették a
lengyelek 1956-ban. A magyarok többségének ekkortájt már volt veszítenivalója,
és egyáltalán nem óhajtották a meglévô
állapotok megzavarását. Kezdettôl fogva
erôteljes magyarországi propaganda folyt a
Szolidaritás szakszervezet és az általa vezetett sztrájkok ellen, mely két dolgot üzent a
magyar társadalomnak: Lengyelországban
azért van annyi sztrájk, mert a lengyelek – a
magyarokkal ellentétben – nem szeretnek
dolgozni, haszontalanok és ingyenélôk,
valamint ennek az árát Magyarország fogja
megfizetni. A szégyenteljes kádári propaganda 1981 nyarától minden alkalmat megragadott arra, hogy befeketítse a lengyeleket,
hamis és hazug sztereotípiákat alakítson ki
róluk: lásd például a Kossuth Rádióban sugárzott rádiókabaré „tréfáit”: „Hogyan
éheztetik a lengyel egeret? Bezárják a spájzba.”, vagy: „Milyen a lengyel szendvics? Két
kenyérjegy között egy húsjegy.”
A lengyelellenes kép kialakulásához kétségtelenül hozzájárult a „lengyel piacok”
megjelenése, ahol az emberek tömegesen
vásárolták az olcsó árucikkeket a lengyelektôl, miközben többnyire mélyen lenézték
ôket, és büszkék voltak saját forintjukra.
Az 1989-ben Lengyelországban, 1990-ben
Magyarországon tartottak demokratikusa
választásokat, mely mindkét ország történetében új fejezetet nyitott.
2006. március 24.-én Gyôrött a Lech
Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar
köztársasági elnök felavatták a LengyelMagyar Barátság emlékmûvét. Az emlékmû
két fát ábrázol, melynek gyökerei és ágai egybefonódnak. 2007 márciusában a magyar és
a lengyel parlament egyaránt megszavazta a
lengyel-magyar barátság napjának március
23-át.
(Dr. Tischler János történész írása
alapján, egyéb forrásokból kiegészítve és
szerkesztve.)

Vaczó Zoltán
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Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, iparmûvészeket és képzômûvészeket szeretném bemutatni. Tevékenységük
sokak számára már ismertté válhatott
egy-egy kiállítás, alkotótábor vagy
kézmûves vásár során.

Szántó Sándor festômûvész
Az erdélyi származású mûvész több
mint húsz éve él Tahitótfaluban. Helyi
önálló kiállításán megismerhettük jó
néhány alkotását, melyek többnyire
süllyesztett rekeszzománc képek. Számos
tûzzománc táblája országos közgyûjtemények, múzeumok tulajdonában van. A
falu iskolájában évek óta szívesen foglalkozik a gyerekekkel, tanítgatja ôket a
mesterség fortélyaira. Tanítványai rendszeresen díjazottak országos és nemzetközi pályázatokon. Munkásságát idén az
Önkormányzat Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozásával ismerte el.
Mivel a kedves olvasók a Községi Tájékoztató hasábjain az elmúlt évben több, a
mûvésszel készült riportot és a munkásságáról szóló cikket is olvashattak, e
sorozatban legújabb alkotását szeretném
bemutatni dr. Hann Ferenc, mûvészettörténész akadémikus gondolatait idézve.
Énekek éneke
„Amikor Tahitótfalu Polgármesteri
Hivatala megbízta a mûvészt, hogy
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készítsen egy kompozíciót az új házasságkötô terem falára, nem kötötte meg
az alkotó kezét, természetesen ünnepélyes, emelkedett, az alkalomnak megfelelô mûre számított.
Nos, a mûvész nem falfestményben
gondolkodott, hanem a dekoratív tûzzománc technikát választotta, melyet
már az idôszámítás elôtt ismert az
emberiség. (Voltaképpen porrá tört
hegyikristály vagy színes üvegzúzalék
fémlemezre való olvasztásáról van szó.)
Mivel a házasságkötés a rövidke emberélet egyik legfontosabb eseménye,
Szántó Sándor témaként egy örök érvényû régi szerelmi szöveg, az ótestamentumi Énekek éneke megidézését választotta.
A kompozíció hat fôtáblából és tíz melléklapból áll. Az elsô sor három táblája a
község három templomát (a reformátust, a katolikust és a baptistát) ábrázolja.”
„A három alsó lemez középsô eleme
egy idézet a világirodalom egyik legszebb szerelmes prózájából, mely a
Döbrentei-kódexben maradt ránk, természetesen archaikus középkori magyar
nyelven:
„Meglelem ûtet, kit lelkem szeret, megtartám ûtet és el sem bocsátom.” (Énekek
éneke, 3 r. 4. vers)
A szöveget keretezô két kép egyikén
egymás kezét fogó pár indul el a nem
látható, csupán sejthetô közös jövendô
felé vezetô úton, a másikon pedig bizáncias formaadású elmélázó csoport húros
és fúvós hangszereken játszva hangsúlyozza az esemény ünnepélyes voltát.
A tíz melléktáblán olyan figurákat
jelenít meg a mûvész, melyeket az ókori
fiú szerelméhez hasonlatosnak tart (völgyek lilioma, virágos édes szôlô, mezôk
kecskéi és szarvasai, Béthel hegyén
ugrándozó gímborjak…)
Könnyen beláthatjuk, hogy Szántó
Sándor süllyesztett rekeszzománc faliképe (jobb híján nevezzük így) eredeti s
talán kicsit szokatlan megoldásokat
használva
kitûnôen teljesíti
feladatát. S ami
nagyon fontos:
nem tett stílusbeli
engedményeket,
nem maradt rejtve a mûvész
egyénisége. Így
válhatott a személyes
közlés
egyetemessé,
mely mindenkihez szól, aki

fogékony a szépségre s megérti az ôsi,
maradandó, örökbecsû igazságokat.”

Szántó Sándor több munkáját ajándékozta közgyûjteményeknek, intézményeknek. Településünk idén az Énekek éneke
c. falikép mellett, melynek elkészítését
szintén ajándékba adta a mûvész, két
újabb alkotással gazdagodott. Az alkotó az
iskolának ajándékozta a névadójáról,
Pollack Mihályról készített rekeszzománc
portréját, mely az iskolaépületben megtekinthetô.

A Tahitótfalui Református Egyházközség
ez évben kapta ajándékba a mûvésztôl
Tildy Zoltán portréját. Szántó Sándor munkái láthatók többek között a Nemzeti
Galériában, a Hadtörténeti Múzeumban, a
Visegrádi Mátyás király Múzeumban.
Béres Gabriella
mûvelôdésszervezô
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Ami a „Hôseink”-bôl kimaradt, 1. rész
Fábián János (1910-1943)
Három hónapig itthon volt. Tahiban
dolgozott az erdôn, amikor a hegybôl
lejövet kiért a 11-es útra, ahol a lovak megbokrosodtak, ô leesett a kocsiról s egy
éppen odaérô teherautó végig gázolt rajta.
Így halt meg. Géppuskás, kerékpáros volt,
Esztergomba vonult be. Végigjárta a Don
kanyart! Liptai Lajossal, Baráti Istvánnal ô
is részt vett az elcsatolt magyar országrészek visszacsatolási hadmûveleteiben.
Sajnos, minden okmány, emlékérem, levél
eltûnt, amikor a család az oroszok faluba
történt bejövetelekori menekülésében
elhagyta a családi tûzhelyet. Fia 2010 márciusában elmondta, hogy a Don-nál úgy
menekült meg a pergôtûztôl, hogy egy
pajtában meg tudott húzódni. Fábián
Jánosné férje állandó katonáskodása miatt
csak az a férj rokonságának segítségére
támaszkodhatott itthoni nehéz sorsának
enyhítésében.
Fábián János fia azt is elmondta, hogy
Varga István az elsô világháborúban esett
el a Doberdón. Fábián Jánost ábrázolja egy
Munkácson készült fénykép négy bajtársával. Írt egy tábori lapot Tordai Józsefnek
Aszódról, ahol a 32. zászlóalj 3. szd. címen
tartózkodott s a levél dátuma 1943 V. hó
2. A mindenki egészségét remélô és
kívánó sorok után tudatja sógorával, hogy
„idehaza vagyok haza segitet a jo isten
De a Szodon vagyunk Betegség mi at 21
Nap ra a laktanyában és kérlek
beneteket Hogy ha tehetitek a kor Küld
jetek csomagot… a csomagban mákos
bejgli legyen Szalonna És kenyér Menél
röviddeb idôn belül küldjetek Mert
várom És ha haza kerülök a kor meg
Fogom Szolgálni.” Fábián János elmondta
még, hogy 3-4 orosz szeme elôtt nagyon
megverte az édesanyját.
Szentkirályszabadjai Karsa Bulcsú István, a magyar királyi honvéd számvevôszéki tisztviselô története bemutatásának
anyagait leánya, Tényi Péterné, Karsa
Borbála bocsájtotta rendelkezésemre.
A család közel három emberöltônyi idô
óta él községünkben. Ennek, valamint annak okán, hogy a felmenôk áldozatos szereplôi, református hitû magyarjai voltak a
magyar szabadság oltalmazásának, úgy
vélem, kiérdemelték mindazok tiszteletét,
akiknek fontosak a fenti értékek. Így
feltétlenül meg kell emlékezni Karsa
Bulcsú eleirôl: Jánosról, Kálmánról, akik
az 1848-49-es szabadságharc hôsi halottai,
Árpádról, aki tizenöt évesen sebesült és
Ferencrôl. Karsa Ferenc 1848. aug. 26-án,
Kassán jelentkezett katonai szolgálatra,
majd egy évet töltött el harcokban a haza

szolgálatában, mint a 2o. honvédzászlóalj
önkéntese, azután Görgey tábornok
törzsének parancsôrtisztjeként. Figyelemreméltó a mai utókornak is szóló üzenete:
„Sokat nélkülöztem, – szegény voltam, –
de megelégedtem avval a földmíves
ember fáradságos verejtékes kenyerével,
a melyet csak a függetlenség érzete fûszerez, de meggyôzôdésemet, elveimet se a
németnek, se a váltakozó körülményeknek, soha fel nem adtam. Ez az én
büszkeségem.” Valóban, joggal hivatkozhat erre a büszkeségre. Bizonyára a fentiek
is meghatározói voltak a tahitótfalui református temetôben nyugvó ôrnagy, Karsa
Bulcsú. nemzete iránti elkötelezettségének. Ô végigharcolta az elsô világháborút,
mint 3. éves joghallgató. Fenti eleihez
hasonlóan ô is önként jelentkezett katonai
szolgálatra. Végigharcolta a doberdói csatákat egészen le a Pó síkságáig, majd
átvezényelték a galíciai hadszíntérre, ahol
Lemberg, Varsó és Krakkó térségében
küzdött a muszka ellen. Az önkéntes
századból csak 14-en tértek haza.
Doberdói emlékeként említette azt, hogy
egy alkalommal egy vasútvonal mellett
pihent tizedmagával holtfáradtan, s
amikor felriadt, azt látta, hogy a románok
már minden bajtársa lábáról lehúzták azok
csizmáit. Itt történt az is, hogy az egyik
parancsnok hegyoldalban történô támadáskor elrendelte, hogy a katonák felfelé
dobálják el kézigránátjaikat, amik természetszerûleg visszagurultak feléjük.
Édesapja hasa alá is gurult egy, ami
rémisztô dolog volt, de szerencsére a
gránát nem robbant fel. Öt kitüntetése
közül az egyik – amit azonosítani tudtam:
„Pro Deo et Patria, 1914-1918”, tehát: az
Istenért és Hazáért – kitüntetés. Karsa
Borbála emlékezete szerint a galíciailengyelországi harcokról édesapja úgy
emlékezett, hogy azok az olaszországiakhoz képest már nem voltak olyan
kemények.
A
párizsi-trianoni
békeszerzôdés
Nyugat-Magyarország egy részét – az
Ôrvidéket – Ausztriának ítélte. A terület
felségjogát az antant 1921. aug. 29-én 16
órakor akarta átadni Ausztriának Sopronban. Ám 29-én a történelmi osztrák
magyar határt átlépô osztrák csendôröket
magyar felkelôk támadták meg. Augusztusban mintegy 3500 magyar gerillaháborút vívott az osztrákok ellen,
melynek végeredménye népszavazás lett,
amely döntött Sopron városa és számos
község anyaországban történô maradása,
illetve visszacsatolása mellett. 1923 márciusában tíz magyar Vas megyei község
tért vissza. A nemzeti összetartozás szép

példájának eredményeként a magyar
nemzetgyûlés a népszavazás emlékét
törvénybe iktatta – 1922. XXIX. tc. – és
Sopronnak a Leghûségesebb város (Civitas
Fidelissima) címet adományozta. Karsa
Bulcsú fél évre félbeszakítva egyetemi
tanulmányait egyetemi diáktársaival kézifegyverekkel felfegyverkezve maga is résztvett a fenti küzdelmekben. Az ellenséggel
szemben gáláns magatartást tanúsítottak:
nem emberre lôttek, hanem körbelôtték
ôket, hogy elrettentsék azokat a betolakodástól. Az egyetem elvégzését követôen hadügyminisztériumi intézményben
dolgozott élete végéig. A háború végén
(II. világháború) családjával – köztük az
emlékeket felidézô leányával – Karsa
Borbálával – Németország felé kellett venniök az irányt, mert a Hadügyminisztérium titkos anyagait 3 ládában nyugatra
kellett menekíteniök. Reichenbachban
amerikai fogságba estek. A kis csapat
vezetôje Toporczy tábornok beszélt az
amerikaiakkal, elmondva nekik, hogy ôk
magyar hazafias érzelmûek, akik kényszerítô parancsra cselekedtek. Az óvóhely
közelében – ahol aknatalálatot is kaptak –
édesapja látta, amint egy német tiszt 14
Hitler-Jugend fiatalt, vállukon páncélököllel, be akart vetni az oroszok ellen. Lebeszélte a tisztet az esztelen ötletrôl s a
fiúk a templom oldalába lerakták fegyvereiket. Az amerikaiak igazolva látták becsületes mivoltukat s megengedték nekik,
hogy oldalfegyvereiket is megtarthassák.
Késôbb egy jénai fogolytáborba kerültek,
ahol ellátásban is részesültek. Látták,
amint a zsidók a fogolytáborokból kiszabadultak, köztük az aushwitziek is. Azokat
a tiszti szállásokon helyezték el, a jugoszlávokat a laktanyákban, a magyaroknak
csupán a meszelt falú istállók jutottak.
Édesapjáék ekkor a ládákból a földre
öntött iratokat benzinnel lelocsolták, meggyújtották, így azok nem kerültek illetéktelen kezekbe. Jénából hazafelé 40-ed
magával bezsúfolták ôket marhavagonokba, minden ellátás nélkül hat hétig terelgették ôket mellékvágányokon, míg 1945
Péter-Pál napjára hazaérkeztek. Máig sem
tudja, hogy hogyan lehetett átélni ezt az
idôszakot minden ellátás nélkül. Arra
emlékszik azonban, hogy sokszor a vágányok közelében lévô krumpliföldekrôl
szerzett krumplit sütöttek, de olyan is
volt, amikor az orosz a szomszéd vagonból, ahol éppen egy szarvasmarhát szeletelt, csontozott – átdobott nekik is egy
jókora adagot. Ezek az édesapjáról és a
háborúról szóló emlékei. Szükségesnek és
kívánatosnak tartja, hogy a magyar családok, miként ôk is – megôrizzék eleik eme
nehéz idôszakának emlékét.
Folytatás a következô számban.
G. Szalai István
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Megtapasztalhattuk a nyelv és szokások
megôrzésének nehézségeit, a beolvadás
könnyebb, csábítóbb útját a fiatalok
között. Ott is ugyanazon kérdés foglalkoztatja az idôsebbeket, mint itthon: ki örökli
a hagyományaikat, tudásukat, földjüket….
Már meg virjadván éj után,
Kérjük Ôistent leborulván,
Hogy münköt ez nap fáradván,
Bûnben ne ejtsen a Sátán.
S úgy folyjon nyelvünknek szólása,
Ne hallhassék durfolása.
Szemeinknek nyargalása
Világ hírságát ne lássa.
Távozzék minden restégünk
És józan legyen eledelünk,
Hogy jóra forduljon testünk,
Hogy münköt ezben nap fáradván
Bûnben ne ejtsen a Sátán.
„Így hangzik és így hangzott még ezelôtt
pár éve az Etelköznek legnyugatibb szélén
a magyar kereszténységnek imája.” E
szavak kíséretében osztotta meg velünk a
helyi alapítvány ôrzôje, Duma András a
nap ébredtét köszöntô imát a Kárpátmedencei (idô-és térbeli) kezdetekrôl
Klézsérôl, a Szeret folyó vájta csángó
völgybôl.
Erdélyben töltött szabadságunk során a
múlt és jelen sajátos keverékét éltük meg.

Papírgyûjtés
A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
szervezésében 2010. szeptember 13-én,
hétfôn papírgyûjtést tartunk. Helyszín és
idôpont: Népház udvara reggel 7-9-ig.
A papírgyûjtésen befolyt összeget projektor vásárlására kívánjuk fordítani.
Segítségüket elôre is köszönjük:
Gillich Péterné igazgató

A nap szeptember közepén hasonló
hosszúságban tölti felettünk az idôt, mint
április elején, a hômérséklet viszont az idô
haladtával csökken. A paradicsom leveleit
célszerû tovább ritkítani, felkopaszítani,
tápanyagot a növény úgyis a csúcsokra
„tolja”. Ahol lehet, a szeptemberi
hûvösebb idô beköszöntével érdemes
fóliát ráhúzni a paprikára, paradicsomra,
így még tovább érleli gyümölcsét. Az
áttelelésre szánt növényeket szeptember
hónapban bátran vethetjük: a saláta
szívleveleket hajtva kibírja a fagyot, a
spenót legkésôbb szeptember elején
kerüljön földbe. Érdekes évelô növény a
sarjhagyma, melynek maghozó változatát
tavasszal vethetjük, viszont a kis hagymácskákat (bulbilliket) hozó fajtája szeptember elején 30x10-es térállásba ültethetô. A tavaszi fogyasztás mellett kellô szaporítóanyagról is gondoskodhatunk, ha a
hagymákat 30 cm-enként a földben
hagyjuk. (Minden harmadik marad egy
sorban). Hagymafélék közül a fokhagyma
szaporítási ideje is a szeptember eleje

(Makói ôszi). A madárbegy salátának
hívott levélzöldségünkbôl még az idén
fogyaszthatunk.
A
sóska
(Pallagi
nagylevelû) mostani vetése is sikert
hozhat már akár márciusban. Ha maradt
korai zöldborsónk, kísérletezhetünk déli
fekvésû házoldalak mellett, vagy fólia alatt
vele: 600°C-t kell összegyûjtenie a terméshez. (Rapid, Rajnai törpe, Debreceni
korai) Tél alá vetésnek a korai vitaminforrást jelentô zöldségfélék alkalmasak: pasztinák, zöldborsó, petrezselyem, saláta,
fokhagyma, stb. Ezek a levegô hômérsékletének nagyobb csökkenése után is
vethetôek, kora tavaszi kihajtással.
A barkácsoló kedvû kertészeknek ajánlom, hogy a tenyészidô hosszabbítására,
vagy a korai kelés gyorsítására kerettel
(homokozó kerethez hasonlóan) vegyék
körül a növényeket, melyet fóliával takarjanak. Mivel a havazás kitûnô csapadékpótló, keretünket télre nem kell letakarni.
Szeptemberben is kell öntöznünk igény
szerint, annak ellenére, hogy a hajnali harmat vizessé áztatja a leveleket. Fontos,
hogy a jövôre rajzó levéltetvek hadát már
most gyérítsük (Biola, Bio-sect, Mészkénlé).
2010 Kisasszony havában
Nagy István kertészmérnök
biogazda@citromail.hu

Felhívás
Az adventi események keretén belül
gobelin képekbôl tervezünk kiállítást rendezni.
Kérünk mindenkit, hogy a sikeres kiállítás érdekében a tulajdonukban levô
gobelin képeket a kiállítás céljára kölcsönözzék. A képeket lehetôleg kiállítás
kész állapotban kérjük átadni.
A kiállításra felajánlott tárgyakért szemé-

lyesen elmegyünk, a kiállítás végén azokat
visszaszállítjuk.
Bízunk abban, hogy segítségükkel emelhetjük az adventi ünnepek programjait.
Rainer Gabriella
Szônyi Zsuzsanna
Wegroszta Gyula
Tel: 385-967 vagy385-831

Tahitótfalui Lovassport Egylet hírei
Az elmúlt egy hónapban újabb helyszíneken versengtek a helyi fogathajtóink.
Augusztus közepén Balatonlellén volt
verseny, ahol a népes mezônyben Niesz
Gábor és Gubacsi Gergô indultak. A verseny folyamán mindketten remekül teljesítettek.
Pénteken díjhajtás versenyszámban
Gergô ismét megszerezte az elsô helyet,
míg Gábor a hatodik helyen végzett.
Szombaton következett egy nehéz maratonverseny, ahol Gábor ugyancsak a
hatodik helyen végzett, Gergô pedig harmadik lett.
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Vasárnap a mindent eldöntô akadályhajtásban Gergô hibátlanul hajtott, megnyerte az akadályhajtást és egyben az összetett
versenyt is. Gábor az akadályhajtást az
ötödik helyen fejezte be és az összetett
versenyben negyedik lett.
Egy héttel késôbb Bábolnán a Szent
István napi programok keretében rendezett fogathajtó versenyen falunkat
Bodor Ferenc képviselte. Díjhajtásban az
elôkelô második helyet szerezte meg,
maratonban harmadik lett. Az utolsó napi
akadályhajtáson elsôként végzett és ez az
összetett verseny megnyeréséhez is

segítette.
Ezek alapján és az évben eddig nyújtott
teljesítmények szerint mind a négy versenyzônk megszerezte már a jogot az
októberben megrendezésre kerülô döntôn való induláshoz. Név szerint Gubacsi
Gergô, Bodor Márk, Bodor Ferenc és
Niesz Gábor. Ha ott jól teljesítenek, akkor
jövôre már A-kategóriában versenyezhetnek és az elsô vonalhoz tartozó hajtókkal
küzdhetnek a helyezésekért.
Fábián Csaba
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Nyári tábor kistérségi gyermekeknek
A kistérség által fenntartott Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálat keretei között
idén is újabb 20 nehezített élethelyzetû
gyermeket táboroztattunk.
A balatonszemesi egy hetes ingyenes
nyári táborba július 17-én indult lelkes
csapatunk. A tábor ideje alatt végig kegyes
volt hozzánk az idôjárás, így szinte mindennap élvezhettük a Balaton hûsítô vizét.
A nagy pancsolásokon túl változatos programokkal tettük élvezetessé a gyerekek
nyaralását.
Programjaink közül néhányat hadd említsek: vasárnap focibajnokságon, hétfôn
délelôtt vízi játékban, délután hatalmas
számháborúban küzdöttek egymással a
csapatok.
Kedden hajóval érkeztünk meg Tihanyba. Az erdei séta után megnéztük az
Apátságot és betértünk a magyar királyokat és híres kalózokat bemutató kiállításra is. Este még maradt a gyerekekben
annyi erô és energia, hogy vetélkedô
keretében mérték össze tudásukat.
Szerdán lovaglásra volt lehetôség és természetesen nem maradhatott el a tábortûz
sem, amely mellett jó hangulatban közös
éneklés kíséretében sütögette mindenki a
szalonnáját.

Csütörtök este lehetôségünk volt a balatonszemesi fesztiválon is részt venni,
amelynek a gyerekek nagyon örültek.
Július 23-án, pénteken mindenki kicsit
fáradtan vágott neki a hazaútnak, amelynek a végén a szülôk az állomáson várták

gyermekeiket.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte
magát a táborban és élményekkel
gazdagodva tért haza.
Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

Drávaszögi magyar gyerekek Tahitótfaluban
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület énekkara másodszor látott vendégül drávaszögi magyar gyermekeket. A
Horvátország területén élô magyarok
három faluból: Laskóról, Várdarócról és
Harasztiból érkeztek Szenn Péter és ifjú
Csáti Szabó Lajos tiszteletes urak vezetésével. A hatnapos magyarországi ittlét alatt
ellátogattak Egerbe, Budapestre és
Esztergomba, vendégül látta ôket a szentendrei tûzoltóság, látogatást tettek a református templomban Szénási László tisz-

teletes úr vezetésével és fürdésre is adódott alkalom a pócsmegyeri tóban. A
táborozás költségét az Egyesület az általa
szervezett programokon: az Eperart rendezvényein és a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét esti zenés áhítatain adományként kapott összegekbôl
fedezte. Köszönet az Egyesület tagjainak a
vendégfogadással kapcsolatos munkájukért, Szántó Karácsony Tündének és
Bérczi Krisztinának a kézmûves foglalkozásokért, Szénási Tamásnak a tûzoltósá-

gi bemutató megszervezéséért, Sütô
Bélának a gyerekek megvendégeléséért. A
négy éve tartó kapcsolat mind a határon
túli ismerôseink, mind az énekkar számára
sok örömet hozott, és a most eltöltött
majd egy hét abban erôsített meg bennünket, hogy ezt a kapcsolatot továbbra is
fenntartsuk és ápoljuk.

Szabó Judit
az Egyesület elnöke

Meghalt Lázár Antal
Két éve készítettünk Lázár Antallal, Tóni
bácsival a TETA hagyományôrzô sorozatában riportot, amely 2009. év januárjában
jelent meg. Életérôl fiatalos lendülettel
beszélt. Felidézte a Kék Duna Szakszövetkezetben fôagronómusként és elnökként
végigdolgozott éveket 1961-1981-ig.
Nyugdíjba vonulása óta is rendszeresen,
jókedvûen tevékenykedett. Amíg egészsége engedte, hódolt vadászszenvedélyének is. Soha nem panaszkodott. Családja
körében élt és ápolta emlékeit.
Jó kedélyét, érdeklôdését, segítôkészsé-

gét utolsó percéig megôrizte.
Váratlanul, szinte egészségesen vitte el a
szívroham. 82 éves volt.
Idézzük Lázár Antaltól az életérôl
készült újságcikk befejezô gondolatait:
„Az újabb generációknak azt üzenem,
ne várják a sült galambot, állandóan tanuljanak, sokat dolgozzanak, éljenek normális családi életet. Azzal foglalkozzanak,
hogy gyermekeiknek, unokáiknak milyen
legyen a jövôjük.”
Alakjára, munkásságára mindig emlékezni fogunk.
Budai Mihály
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A rabszolgaleány
Bibliatárgyú színdarab 6 felvonásban a
Királyok II. könyve 5. fejezete alapján
alcímmel jelent meg Tahitótfalu kiadási
hellyel 1944-ben egy szép kis könyv.
Szerzôje dr. Ecsedy Aladár községünknek
1929-1962 között református lelkipásztora, esperes, 2007-tôl Tahitótfalu posztumusz díszpolgára.
Elsô könyve 1931-ben jelent meg.
Könyveinek sorában 55. volt A rabszolgaleány. Érdekessége a kiadványnak a
mellékletben közölt, címlap után található
fénykép a „próbaelôadás” szereplôirôl.
Közülük néhányan még ma is élnek.
Emlékezve a húsz éve elunyt Ecsedy
Aladárra, a háború alatt is lelkes színjátszókra idézünk a könyvbôl:
„Az öltözet: A szereplôk keleties
öltözetben vannak. A ruhákat pongyolákból, kendôkbôl, színes ágyterítôkbôl,
könnyû mindenütt összeállítani. Mintát
bôven lehet találni a képes Bibliákban.
Mintául szolgál a könyvben közölt felvétel is.
A darab tartalmából:
Elsô felvonás:
Lídia édesanyjával, Rákhellel beszélget. Az országukat ért pusztítás, a szír
csapatok kegyetlenkedése képezi beszélgetésük tárgyát, amikor Gileád, az apa
megérkezik és szomorúan közli, amiket
az utcákon látott. Alig telik el néhány
perc, szír katonák rontanak be. Lídiát
elbújtatják szülei, de amikor meglátja,
hogy szüleit megkötözik és el akarják
hurcolni, elôugrik. A durva katonák ôt is
megkötözik és elhurcolják.
------------------------------

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Dellamaisztra Gyôzônek,
hogy a könyvtárnak ajándékozta rádió
mûszerészeti szakirodalmi gyûjteményét.
A Faluház és a Hagyományôrzô kör
köszöni Csizmadiné Ilonának a régi fonott kosarakat, Szûcs Dánielnek a festett
tálast és a kereplôt, Nyikonyuk Ferencnek
és családjának a székeket.
A Faluház ezúton fejezi ki köszönetét
Almássy Csabának, a Tahitótfaluért Emlékérem idei kitüntetettjének azért, hogy a
kitüntetéssel járó pénzjutalom teljes
összegével hozzájárult a falu kemencéjének tetôszerkezetéhez szükséges faanyag
megvásárlásához.
B. G.
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Hatodik felvonás:
Lídia ismét odahaza van szülei társaságában. A boldog viszontlátás
örömeit csak tetézi, hogy a harmadik
vitéz, Naámán katonája megérkezik és
feleségül kéri Lídiát. – Az apa áldásával
és hálaadó énekkel végzôdik a darab a
105. zsoltárból:
Adjatok hálát az Istennek,
Imádkozzatok szent nevének

Hirdessétek dícséretét
És minden jó téteményét,
Beszéljétek a nép elôtt
Nagy csodáit, melyeket tett…
Az éneklés alatt a függöny lassan
legördül.”
Budai Mihály

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
Tahi központjában – az épülô
TESCO-val szemben,
minden nap 16-18 óráig.
Rendelési idôn kívül házhoz
hívás, bejelentkezés:
30-9370-863, 26-385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30-66-26-849
Dr. Szolnoki János és kollégái
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Apróhirdetések
Tahi, Viola utca 28. szám
alatt 200 n.-öles telken kétszintes családi ház eladó.
Érdeklôdni: 06-26-300-948

Számítógép-

Ingatlan bérlés/kiadás
Tahitótfaluban/Tahi családiházban (11-es út mellett)
összkomfortos lakás 2
(helyiségek) cca. 70m
kiadók. Vállalkozás lehetséges (iroda)
E-mail:
Janos.Fort@t-online.de,
tel: 06-30-362-2959

30/9483709

szerviz

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Interwork
Temetkezési Kft.
megnyitotta Tahitótfaluban
a Béke út 12. szám alatt
új temetkezési felvételi irodáját.
Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.
Szállítási ügyelet 0-24 óráig.
Telefonszám: 06-20-398-0160.
Kirendeltségvezetô Tóth József.
Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.
Telefonszám: 06-20-399-1006
Lakatos Teréz igazgató
E-mail: interworkkft@freemail.hu

Felülvizsgáltatná régi, elavult lakásbiztosítását?
Új autót vett, netán újrakötné évfordulós casco-ját
vagy kötelezôjét?
Gyorsan utasbiztosításra van szüksége?
Biztonságban szeretné tudni vállalkozását egy vagyonés felelôsségbiztosítással?
Befektetne, de nem tudja milyen életbiztosítási
lehetôségek közül választhat?

Forduljon hozzánk,
segítünk kiválasztani az Ön
igényeinek leginkább megfelelô
biztosító ajánlatát!
Biztosítási ügyintézés,
tanácsadás helyben!
Prezervál Kft. – 2021 Tahitótfalu Gábor Á. u. 5.,
tel./fax: 06-26-385-829, www.prezerval.hu
Bokor László, tel.: 06-20-9467-203,
e-mail: laszlo.bokor@prezerval.hu
Bokorné Csizmadi Csilla, tel.: 06-20-4571-672,
e-mail: cs.csizmadi@prezerval.hu
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Kalendárium

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Jó idô következik: Ha a hónap elején sok
futócsillag látszik. Ha nem esik harmat,
vagy ha esett is, hevenyében elszárad. Ha
az éjjelek rendkívül hidegek. Ha a nap
igen tisztán áldozik le. Ha a tejut az égen

igen tisztán látszik.
Rosz idô: Ha a galambok vizben fürödnek és késôn repülnek haza. Ha harmat
nem esik vagy hirtelen eltünik. ”
(Idézet az eredeti helyesírással)

Focihírek – Feljutottunk!
A Pest megyei Labdarúgó Szövetség új
elnöksége felkérte csapatunkat a megyei I.
osztály „B” csoportjában való indulásra,
melyet nagy örömmel elfogadtunk. Nem
ért egészen váratlanul a hír, hiszen a
nyáron nem keveset lobbiztam egyesületünk érdekében, mivel tudtam, hogy a
Szigetgyöngye SE nem vállalja a feljutást.
Nagy megtiszteltetés ez számunkra,
ugyanakkor hatalmas kihívás is egyben,
hiszen olyan csapatokkal kell versenyeznünk, mint pl. Aszód, Gödöllô, Budakalász, Pomáz, vagy Isaszeg, Dunakeszi
csapatai. Célunk nem is lehet más, mint a
bennmaradás (3 csapat esik ki), ennek
érdekében a szokásosnál több játékost igazoltunk.
Érkeztek: Lipták Gábor (Alsónémedi),
Tóbiás István (Szob), Borda Csaba és
Kuczmog Krisztián (Budakalász), Ôri Pál
(Budatétény), Czifferi Tamás (Leányfalutól
vissza). Nagyszerû hír, hogy visszatért
Németh János és Nagy Jácint is. Távozott:
Orosz Dániel (Visegrád), Hubai Sándor
(Pomáz), Stolcz András és Dániel
(Pilisszentlászló).
Néhány változás még: Plascsevics János
bejelentette, hogy nem tudja tovább folytatni csapatunk érdekében végzett tevékenységét. Közel egy évtizedig dolgoztunk együtt. A sportegyesület nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm csupaszív és precíz munkáját. Egy-egy arany- és
bronzéremmel ajándékoztuk meg Jánost,
melyet ifjúsági, illetve felnôtt csapatunk
nyert a legutóbbi bajnokságban, és amelyek az utóbbi évtizedek legszebb eredményei a tahitótfalui labdarúgásban. Vas
János „Csutak” ifiedzônk munkahelyi és
családi okokból befejezte az edzôsködést.
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A népszerû edzô nevéhez három éven
belül egy arany és egy bronzérem fûzôdik,
amelyeket csapatával a megyei II. osztályban nyert, nagyszerû munkáját ezúton is
megköszönöm az SE nevében. Az ificsapatot a nyártól Czifferi Tamás edzi. A felnôtt
csapat edzôje továbbra is Vaiser László, a
szakosztályvezetô csakúgy mint tavaly
Batári Csaba, a csapatainkkal kapcsolatos
tennivalókat továbbra is én irányítom,
koordinálom.
Hazai ôszi mérkôzéseink:
augusztus 29. 17:00
Tahitótfalu – Mogyoród
szeptember 4. 16:30
Tahitótfalu – Verôce
szeptember 19. 16:00
Tahitótfalu – Isaszeg
Szeptember 22. 16:00
Tahitótfalu – Perbál
október 3. 15:00
Tahitótfalu – Budakalász
október 17. 14:00
Tahitótfalu – Vácduka
október 30. 10:30
Tahitótfalu – Csomád
november 14. 13:30
Tahitótfalu – Dunakeszi
Az ifjúsági meccsek a fentieknél 2 órával
korábban kezdôdnek, az U-16-os csapat
sorsolását a mai napon (augusztus 26.)
még nem tudjuk. Utóbbi csapatunkat,
mint újonnan kötelezôt, a Dunakanyar SE
biztosítja, mely korosztály edzôje Batári
Csaba.
Hajrá Tahitótfalu!
Turóczi Csaba
SE sportigazgató

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és
13–16-ig, csütörtök: 8–11-ig, péntek: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 819-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÉMÉNYSEPRÔ – Somogy Megyei
Kéményseprô Kft. Kaposvár, Petôfi tér 4. Telefon: 82/314-419,
ügyfélfogadás: hétfô-szerda 7.30-16; csütörtök 7.30-20; péntek
7.00-13 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre,
Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda:
8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték,
állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv.,
lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.),
503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô:
8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig •
ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Önkormányzati választás 2010.
– a Községi tájékoztató melléklete –
Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Bizottság (HVB) és a Választási Iroda (HVI) a jelölt ajánlások ellenôrzése alapján az alábbi tájékoztatást adja.
(A jelöltek ABC sorrendben)
Polgármesterjelöltek:

Mosonyi György
Dr. Sajtos Sándor Imre

független
független

Képviselôjelöltek:

Csorba Csaba
Csörgô Mihály
Gaál Sándor Józsefné
Karácsony János Ádám
Kóródi Lajos István
Kosztek Imréné
Kubanek István
Lakatos András
Nagyházú Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás Olivér
Rédai Dávid
Schottner Jánosné
Szabó Judit Zsuzsanna
Szeibold Péter János
Törökné Kelemen Ildikó Erzsébet
Zakara Ákos István

független
független
független
független
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
független
független
független
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
független
független
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
független
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

A jelölések jogerôsen lezárultak !
Felhívjuk figyelmüket!
Törvénymódosítás miatt a korábbi 13 helyett most már csak 8 képviselô lesz Tahitótfaluban, azaz szavazni maximum 8 jelöltre lehet
(Kevesebb jelölés érvényes, több jelölés érvénytelen). A szavazóhelyiségek változatlan (1. Iskola – Kossuth u., 2. Népház – Bajcsy Zs.
u; 3. Bölcsöde –Almásy u., 4. Óvoda – Almásy u.) helyen várják a választókat. Az igazolással szavazók is a tartózkodási hely címe szerinti körzetben szavaznak.
(A Tahitótfalu településszintû lakhellyel rendelkezôk az 1. számú szavazókörben szavaznak – akinek nincs utca és házszáma.)
A választás tehát október 3-án, vasárnap 06.00-tól 19.00 óráig lesz.
Személyi igazolványt és lakcím kártyát mindenki vigyen magával.
Tahitótfalu, 2010. szeptember 6.
Tisztelettel:
Tóth János s.k.
Karnevál Margit s.k.
HVI vezetôje
HVB. elnöke
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Polgármesterjelöltek
bemutatkozása
Mosonyi György

Dr. Sajtos Sándor

Csorba Csaba

független jelölt

független jelölt

független jelölt

Tahitótfalu tisztelt választópolgárai! Mosonyi
György polgármesterjelölt vagyok. Mivel Édesanyám is itt élt, ôslakosnak számítok.
Képzettségem: diplomás közgazdász.
II. János Pál pápa, egy versemre válaszolva,
kegyelemben részesített családommal és köreimmel egyetemben. Új szellemet hozok az önkormányzatba. A megértés, az alázat, a szolgálat a
falumért, a népemért.
A kormányzat takarékos célkitûzéseit, az önkormányzat pazarlása helyett. Munkahely és otthonteremtés, megélhetés a becsületes munka után.
Termelés, helyi piac, út- és csatorna-, kerékpárút építés, nevelés, szakképzés elindítása.
A vízbázis, az epertermelés, kistermelôk
védelme, faluszépítés, nem 100 milliós községháza, nem kell a falunak a szigetcsúcsig érnie, a
régebbiek rovására.
Soknak tartom az 500 milliós éves költségvetést.
Helyi vállalkozók segítése, ellenôrzése, támogatása. Nem milliószor tôkeerôsebb vállalkozás
(kik a hasznot kivihetik az országból) rátelepítése a helyi vállalkozókra.
A mi falunk igazi éke
A víz, az eper, a természet szépsége.
Néhány szép ház, néhány „palota”,
És sár és mocsár, a szegények sora.
A szavazás, a nép hangja, kardja!
Szavaz! Bátor, ha igazán akarja.
„Mindnyájuknak el kell menni!”
Régi cirkusz helyett, a megújulásra ikszelni!
Szegény emberek, vállalkozók! Támogassatok!
Szavazzatok reám! Minden erômet, és tiszteletemet Néktek ajánlom.
Mosonyi György polgármesterjelölt
Telefax: 385-235, +3620-989-2282
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Képviselôjelöltek
bemutatkozása

Tisztelt Tahitótfalui Választópolgárok!
2006-ban lettem önkormányzati képviselô és
egyben alpolgármester. 2008 januárjától megbízott polgármesterként dolgoztam, majd 2009.
február 1-én az idôközi választáson, az Önök
szavazatai alapján kaptam bizalmat a polgármesteri tisztség betöltésére.
Megkezdett munkámat szeretném folytatni.
Ehhez kérem most a támogatásukat!
Az elmúlt 4 év alatt az önkormányzati testület
komoly szemléletváltáson ment keresztül. Képviselôtársaimmal együtt leraktuk egy dinamikus
fejlôdés alappilléreit, amelyre tovább szeretnék
építkezni. Kiemelt helyen kezeltük a településünk fejlesztésével kapcsolatos feladatokat és
megkezdtünk több, nagyarányú beruházást is. A
közösen végzett munkánknak ma már jól látható
jelei vannak Tahitótfaluban. Megújultak közintézményeink, köztereink parkokkal, emlékmûvekkel szépültek, és több utcát felújítottunk.
Ezek mellett, Európai Uniós és állami forrásokat
kiaknázva a gát, az út és a csatornafejlesztéssel
sok százmillió forintos fejlesztés lehetôségét
tudtuk megteremteni Tahitótfalunak.
Kérem, szavazataikkal tegyék lehetôvé, hogy
tovább dolgozhassak a község fejlôdéséért.
Támogató bizalmukat elôre is köszönöm!
Tisztelettel: Dr. Sajtos Sándor
Független polgármesterjelölt

Csorba Csaba független képviselôjelölt vagyok.
Családom nemzedékek óta Tahitótfaluban él.
Családi állapotom: jelenleg nôtlen, menyasszonyommal és édesanyámmal élek együtt.
Szakmunkásképzô iskolát végeztem. 12 éve biztonsági ôrként és úszómesterként dolgozom,
mellette gazdálkodom. Nagyon szeretem az állatokat, a sportot, a természetet, a vidékünket. Szeretnék a falu további felvirágoztatásában is
tevékenyen részt venni, és a helyi lakosok
érdekeit képviselni. Ehhez kérem, elôre is
megköszönve az Önök bizalmát.

Csörgô Mihály
független jelölt

Születésem óta Tahitótfaluban élek. Két felnôtt lányom van, feleségem körzeti nôvérként
dolgozik a helyi orvosi rendelôben. Szeretném
megköszönni mindazoknak, akik korábban szavazataikkal lehetôvé tették, hogy kivehessem
részemet a település fejlôdésébôl. Aki kellôen
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Községi Tájékoztató
tárgyilagosan tudja szemlélni a közelmúlt
történéseit, az látja, mi minden valósult meg néhány év alatt. Tudom, hogy a megoldásra váró
feladatok listája ennél is hosszabb. Vannak néhányan akik döntéseink helyességét megkérdôjelezték, de igyekeztünk egyrészt olyan dolgokat
megvalósítani, amik nem tûrtek halasztást, másrészt például a pályázatok feltételei és az anyagi
lehetôségeink határt szabtak elképzeléseinknek.
A legfontosabb szempont a falu vagyonának
megôrzése illetve gyarapítása volt. Hiszem, hogy
amit elértünk, az annak köszönhetô, hogy voltak
a testületben olyanok, akik összefogtak egymást
segítve tették a dolgukat és csak a település
érdeke számított. Ôszintén remélem, hogy ezt a
munkát folytathatjuk kiegészülve a falunkért tenni akaró képviselôtársakkal. Sajnos néhány lakótársunk mindent megtesz azért, hogy békétlenséget, viszályt szítson. Idônként személyeskedô,
rágalmazó, sôt mocskolódó hangnemben vádaskodik, minden alapot nélkülözve. Meggyôzôdésem, hogy az itt élôk többsége nem szeretné,
ha Tahitótfalura ez lenne a jellemzô. Mindenkit
arra kérek, hogy tegyünk meg mindent azért
hogy településünk továbbra is maradjon olyan
vonzó és élhetô, ami miatt az elmúlt években
olyan sokan választották lakóhelyül.

az aktuális pártpolitikánál is.
Amennyiben ismét bizalmat kapok Önöktôl,
független jelöltként dönteni mindennemû
irányítás nélkül, saját tudásom és tapasztalatom
alapján fogok, mint azt eddig két képviselôi ciklusban is tettem, szolgálva ezt a települést.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné képviselôjelölt

Gaál Sándor
Józsefné

Tisztelt tahitótfalui Választópolgárok!
27 éves vagyok, születésem óta Tahitótfaluban
élek. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki szakán végzem tanulmányaimat, emellett egy forgalomtechnikai cégnél mûszaki elôkészítôként dolgozom. 2006 óta községünk önkormányzati képviselôje vagyok. A Kulturális és Oktatási valamint
a Településfejlesztési Bizottság munkájában
veszek részt. Fidelitas tagként, ezúttal, mint
független képviselôjelölt mérettetem meg magam. Most, hogy az elmúlt idôszak eredményeinek felvázolásával próbálkozom, a következô
kulcsszavak jutnak eszembe:
Három új buszöböl építése, a két óvoda tetôszerkezetének felújítása, naprakész települési
honlap létrehozása, útfelújítások, a községháza
felújítása, Tildy Zoltán és Trianon emlékhelyek
kialakítása, testvértelepülési kapcsolat kialakítása
a vajdasági Tóthfaluval, iskolaudvar felújítása…
Gazdálkodásunkba több, mint 100 millió
forint pályázati forrást sikerült bevonni és a
beruházások mellett az önkormányzati tartalék
négy év alatt 30 millió forinttal növekedett.
Feladat azonban még van bôven. Csak, hogy
példaként néhányat megemlítsek: további utcák
járhatóságának javítása, aszfaltozása, járdaépítés
és felújítás, a folyamatban lévô csatornázási
pályázat végigvitele, a szelektív hulladékgyûjtés
és a csapadékvíz-elvezetô rendszer további
fejlesztése – mind elôttünk álló feladatok.
Négy mozgalmas év után egy közös elvek
mentén tenni kívánó csapat tagjaként tisztelettel
kérem ismét bizalmukat, hogy a megkezdett
munkát folytathassam és a további feladatok
megoldásában is aktívan részt vehessek.

független jelölt

Nyolc éve már, hogy az Önök bizalmából
képviselô lettem. Akkor az volt fontos számomra,
hogy megkezdhessem ezt a tevékenységet, most
pedig az, hogy dolgozhassak tovább, folytathassam a településünk fejlôdéséért végzett munkát.
Nyolc éven keresztül a Pénzügyi Bizottság
elnöke és a Kulturális Bizottság tagja voltam.
Örömmel tölt el településünket látva, mindennapjait figyelve annak fejlôdése, szépülése, az itt
élôk számára élhetôbb környezetté válása.
Büszkeséggel tölt el, hogy ennek megteremtésében, létrehozásában aktívan részt vettem,
meghozott döntéseimmel és személyes közremûködésemmel egyaránt.
Szavazataim során mindig a település érdekeit,
fejlôdését tartottam szem elôtt, továbbra is azt
vallom, hogy ez mindennél fontosabb, fontosabb

Támogató szavazataikat elôre is köszönöm:
Karácsony János Ádám

Kóródi L. István
Fidesz-MPSZ jelöltje

Karácsony János
Ádám
független jelölt

Kedves Választópolgárok! Kóródi István, 58
éves vállalkozó vagyok. 1995 óta élek Tahitótfaluban családommal, lassan egy éve boldog
nagypapaként. A faluban mûködô kárpitos vállalkozásomon keresztül átlátom a vidéki kisvállalkozók problémáit és lehetôségeit. Tudásommal így a kereskedôk és vállalkozók érdekképviseletét szeretném szolgálni. Ehhez kérném az
Önök támogató segítségét. Nem voltam és nem
vagyok egyik pártnak sem tagja, de jobboldali
aktív önkéntesként már 12 éve támogatom a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetséget. Reményeim
szerint az újonnan felálló Önkormányzati
Testület új lendületet ad a településnek és ebben
szeretnék aktív részt vállalni én is. Üdvözlettel:
Kóródi L. István

Kosztek Imréné,
Makkay Gabriella
JOBBIK Magyarországért
Mozgalom jelöltje

Kosztek Imréné, Makkay Gabriella vagyok.
Születésemtôl fogva Tahitótfaluban élek. Szigetmonostor önkormányzatánál 13 évig dolgoztam
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Községi Tájékoztató
gazdálkodási elôadóként, késôbb száz fôs ipari
cégnél munkaügyisként, 2002-tôl pedig saját vállalkozásomban pályázatírással, projektbonyolítással és közbeszerzéssel foglalkozom.
Rendszeresen eljárok a testületi, bizottsági
ülésekre, így betekintést nyerhettem az önkormányzat munkájába. Úgy látom, hogy elindult
falunkban egy fejlôdési folyamat, végre Tahi
településrész sem mostohagyermek már. A kedvezô változások ellenére azonban még bôven
van tennivaló. Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy növeljük a közlekedés biztonságát, pl.
zebrák létrehozásávál a Tahi Óvoda és Újtelep
buszmegállónál, valamint a kerékpárút megépítését. Ezen túl szorgalmazni szeretném a helyi
vállalkozások megerôsítését, helyi piac létrejöttét. Megoldást kell találni a szelektív hulladékgyûjtés, a szemétszállítás problémáira, illetve az
önkormányzati munka nyilvánosságának biztosítására is. Tisztában vagyok vele, hogy csodákra
egy ember nem képes, de vallom, hogy egy közösség, egy település összefogása már igen.
Ennek szellemében szeretnék dolgozni képviselôként falunk fejlôdéséért, az itt
élôk boldogulásáért. Ha céljaimmal
egyetért és megtisztel bizalmával,
kérem szavazatával támogasson.
kosztekgabi@gmail.com

képviselôtársaimmal együtt sok mindent sikerült
megvalósítani elképzeléseinkbôl: intézmények
felújítása, ravatalozó átépítése, utak felújítása,
buszöblök létesítése, Trianon-emlékmû létrejötte, stb. Bízom abban, hogy a megvalósult dolgokkal szebbé, jobbá és élhetôbbé tettük községünket. Tennivalónk van még bôven, elkezdett beruházásainkat (földes útjaink aszfaltozása,
gátépítés, csatornázás) folytatni kell és remélem,
hogy az Önök jóvoltából ezt a munkát segíteni
tudom én is.
Hiszek az összefogás erejében, amely számtalanszor megmutatkozott már közösségünkben:
árvízi védekezés, faluház rendbetétele, ökumenikus alkalmak, nemzeti ünnepeink megünneplése, adventi hét, kiállítások, emlékmû-avatás, stb.
Ezt az összefogást szeretném erôsíteni.
Elkezdett munkám folytatásához kérem Önöket, hogy támogassanak szavazataikkal.
Elôre is köszönöm megtisztelô bizalmukat:
Kubanek István

egyetlen bizonyítékot sem felmutatni.
Képviselném azokat is, akik úgy érzik, hogy
sok olyan új, hasonló színvonalú, de más témájú
fejlesztésre is szüksége lenne Tahitótfalunak a
magántôke bevonásával, mint például a Schell
Üzletház. Mert, ha a környékünkön fellelhetô
magántôkét meg tudnánk mozdítani, biztosan
sok remek dolog születhetne itt.
Azt remélem, hogy az írásaim alapján sokan
ismernek, és ha tetszik amit eddig „elkövettem”
az iwiwen, akkor várom a támogatásukat, és
kérem, hogy a választás napján, X-eljenek a
LAKATOS ANDRÁS név mellé!

Nagyházu Miklós
független jelölt

Lakatos András
független jelölt

Kubanek István
független jelölt

Családommal 18 éve lakom Tahitótfaluban.
Nôs vagyok, két gyermekünk van, akik itt jártak
óvodába, iskolába, templomba.
Független jelöltként indulok az önkormányzati választásokon, de semmiképp sem függetlenül
Istentôl, hazától és választópolgároktól.
Több mint 12 éve tevékenyen részt veszek a
falu életében, igyekezve mindig közösségünk
érdekeit szolgálni. Régóta a helyi római katolikus
egyházközség képviselôje vagyok, alapító
tagként a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány munkáját segítem. 2002-tôl a
kulturális bizottság tagjaként és 2008-tól már
mint önkormányzati képviselô dolgoztam a kulturális és gazdasági bizottságokban.
Örülök, hogy részese lehettem annak a
munkának, amely néhány éve falunkat jellemzi,
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Tisztelt Választópolgárok!
Negyven évvel ezelôtt jöttem Tahitótfaluba, és
12 éve vagyok állandó lakos, a családommal
együtt. Négy gyermek édesapja vagyok. Tanári
és újságíró diplomám van. Amit e mellett érdemes rólam tudni, azt megtalálhatják az interneten, az iwiwen, a profiloldalamon.
A fôbb területek, ahol érvényesíteni szeretném a szaktudásom, az a közrend és közbiztonság, valamint a kommunikáció, és a tájékoztatás,
– valamennyi fontos téma.
A településünk közéletében több, mint másfél
éve veszek részt intenzíven, elsôsorban az internetes helyi fórumokon.
Képviselném azokat, akik nehezményezik,
hogy egy ma már jól körülhatárolható kis csoport tagjai rendszeresen támadták minden kezdeményezését a falu eddigi vezetésének, és folyamatosan vádaskodtak a képviselôk és az önkormányzati dolgozók ellen, de máig nem tudtak

Tisztelt Választó!
Kérem engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam. Nagyházu Miklós vagyok,
42 éves, feleségemmel és két gyermekemmel
élek Tahitótfalun. Híradástechnikával és hírközléssel foglalkozom. Születésemtôl a településen
lakom, így jól ismerem annak örömeit, gondjait
és az itt élô emberek többségét is. 2002-ben mint
jobboldali érzelmû és gondolkodású embert, egy
helyi polgári kör kért fel és támogatott a választásokon való induláson. 2006-tól a Mezôgazdasági
és Környezetvédelmi, majd 2009-tôl a Településfejlesztési bizottságot vezettem. Olyan éveket
tudhatunk magunk mögött, melynek eredményei kézzelfoghatóak, és a településen élôk számára is a fejlôdést és az elôrelépést jelképezik.
Munkánk és döntéseink alapján megvalósult
beruházások, felújítások jól mutatják mit is
szeretnénk: biztosítani minél jobb feltételeket az
óvodáinkban és az iskolánkban; kulturált ügyfélkiszolgálást a Községházán; folyamatosan
megújuló rendezett, tiszta köztereket. Mindamellett, hogy sok-sok millió forintot költöttünk
az Önök adóiból a beruházásokra, a tartalékainkat
nem éltük fel, sôt gyarapítottuk azt. Tennivaló
azonban még bôven akad. Jómagam és az a csoport melynek tagjaként indulok a választáson,
készen állunk arra, hogy tovább szolgáljuk
településünket, így Önt is.
Köszönöm megtisztelô figyelmét és kérem,
hogy támogasson szavazatával a megkezdett
munka folytatása érdekében.
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dr. Pálvölgyi Tamás
Fidesz-MPSZ jelöltje

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy mint képviselôjelölt
bemutatkozzak.
56 évesen immár 30 éve ügyvédként dolgozom. A Jogi Szakvizsgabizottság, továbbá 2002 óta
a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának, valamint Felvételi Bizottságának tagjaként is tevékenykedek. Közel tíz éve élek Tahiban, három gyermekem és nyolc unokám van.
Nem voltam, nem vagyok egyik párt tagja
sem, a választásokon a FIDESZ támogatásával van
lehetôségem indulni.
Egy álom, ami talán a helyi vállalkozók
közremûködésével valósággá válhat: unokáimmal sétálunk a tisztán tartott és rendezett Dunaparton. Leülünk az egyik tiszta padra csak úgy
nézni a Dunát. Késôbb óvatosan átkelünk az ott
húzódó kerékpáros úton, mely az európai kerékpárút egyik szakasza és a közeli, az európai szabványnak megfelelô játszótéren nézünk körbe.
Mindig történik valami: ezért a közelben lévô
nyilvános illemhely meglátogatása után egy kellemes teraszon iszunk egy üdítôt, majd megnézzük
a kistermelôk piacát, ahol mindig lehet érdekes
dolgokat találni. Rossz lenne mindezek megvalósítása a településünknek? Elérhetetlen?
Döntsék el Önök. A többit majd személyesen…
dr. Pálvölgyi Tamás – palvolgyi2@t-online.hu

Rédai Dávid
Fidesz-MPSZ jelöltje

Szerencsésnek érzem magam, mivel az
életemet a Dunakanyar egyik legszebb területén,
Tahitótfaluban tölthetem. Ide köt a családom, a
munkám nagy része és a legkedvesebb hobbim
is, a horgászat. Vállalkozóként dolgozom, szívesen foglalkozom autókkal és emellett egyre szélesebb körben érdeklôdöm a különféle ökogazdálkodási lehetôségek irányába.
Feleségemmel, aki jelenleg idegenforgalmi
közgazdászként dolgozik a turizmusban, öt éve
élünk együtt, egy éve vagyunk házasok. Ennek
alapján úgy érzem, hogy fiatalos lendülettel és
szemléletmóddal, számos fejlesztési ötlettel járulnék hozzá a falu fejlôdéséhez.
Ezért kérem Önöket, hogy a Tahitótfalu Önkormányzati választáson, 2010. október 3-án szavazatukkal támogassanak abban, hogy a FIDESZjelöltjeként segítsem a képviselôtestület munkáját.
Köszönettel: Rédai Dávid

további bizalmukat és segítségüket. Dolgozzunk
tovább együtt Tahitótfaluért!
Kérem, jöjjenek el szavazni.
Köszönöm: Schottner Jánosné

Szabó Judit
Zsuzsanna
független jelölt

Schottner Jánosné
Vaczó Erzsébet
független jelölt

1962. január 21-én születtem. Családom (szüleim, dédszüleim, ôseim) és a munkám Tahitótfaluhoz köt.
Körzeti ápolónôként dolgozom 25 éve a
faluban, és ha megtisztelnek újból bizalmukkal,
tovább szolgálhatom Önöket. 16 éve a település
képviselôje, 8 éve a Népjóléti Bizottság elnöke, a
Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgozom.
Milyen volt az elmúlt 4 év? Létrejött egy olyan
testület (csapat), mely végre egyet akart, a legjobbat a községnek. Így tudtunk utakat építeni,
szebbé tenni tereinket, az iskolát, a Népházat és
környékét és emlékmûveket állítottunk. Részben
felújítottuk a Tahi óvodát, konyhát, faluházat.
Újjá tudtuk építeni a Polgármesteri Hivatalt.
Továbbra is segíteni tudtuk az idôseket, az
elsôsöket, és minden iskolást, itt élôt, ki rászorult.
És hogyan tovább? Rajtunk áll. A szemléletváltás megtörtént. Már nem megszokja a
szemünk a dolgokat, hanem úgy hozunk létre
dolgokat, hogy az „tökéletes”. Ehhez kérem

39 éves építészmérnök, immár 4 gyermekes
családanya vagyok. Születésem óta itt élek.
Korábban 3 évig mûszaki elôadóként, most
magántervezôként dolgozom. 6 éve tanítok néptáncot az óvodában, 3 éve az iskolában. A hagyományôrzés, és annak továbbadása fontos az
életemben. A VOX INSULAE Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület elnökeként a civil szervezetek kulturális életében is aktívan részt
veszek a néptánc, az éneklés és a röplabda mellett. Az utóbbi négy év képviselôi munkáját
igyekeztem tisztességgel ellátni, melyben a családom maximálisan támogatott, hisz a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a
Szociális Bizottság, az Oktatási Bizottság, az Újság
Szerkesztôbizottság, és a gátépítés Monitoring
Bizottság tagjaként, valamint a Közbeszerzési
Bizottság elnökeként sok idôt kellett távol töltenem tôlük. Most ismét függetlenként kívánok
elindulni. Rendszeresen írok a helyi újságban,
mert számomra fontos a napi kapcsolattartás az
itt élôkkel, és így biztosítható az Önkormányzati
munka nyilvánossága. Fontosnak tartom a helyi
közéletbôl a közösségromboló pártpolitika
kirekesztését. Fontos a környezô településekkel
való kapcsolattartás, együttmûködés, összefogás.
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Községi Tájékoztató

Szeibold Péter
János

Törökné Kelemen
Ildikó

Fidesz-MPSZ jelöltje

független jelölt

Üdvözlöm!
A Fidesz helyi csoportja felkért és döntését az Országos választmány jóváhagyta,
hogy induljak el az önkormányzati választásokon, mely megmérettetést örömmel vállaltam.
Szeibold Péter vagyok, 18 éve élek Tahiban. Logisztikai osztályvezetôként dolgozom.
Öt gyermekem és négy unokám van.
2002 óta vagyok FIDESZ- tag a helyi csoport alelnöke.
Céljaim:
Lakosság bevonása az ôket érintô döntésekbe.
Az utak és a közvilágítás javítása, csapadékvíz elvezetése.
Rendezett, biztonságos játszótér létesítése
Tahiba is.
A kulturális és a sportélet bôvítése, hogy
ne csak az Eperfesztivál legyen az egyetlen
közös szórakozás.
Az ôstermelôi piac kialakítása, hogy a
helyi és a környezô település ôstermelôi kulturált, rendezett keretek között tudják kínálni a portékáikat.
Képviselôi fogadóórát vezetnék be, hogy
a lakosok rendszeres idôközönként elmondhassák észrevételeiket, kérdéseiket.
Az itt élôk szolgálatában tenném a feladataimat a nyilvánosság és jogszerûség
terén.
Itt az idô a változásra, hogy az ígéretek
valósággá is váljanak.
A képviselôi eskü ne csak formaiság
legyen.
Szemléletváltást az Önkormányzatban is.
Tisztesség, szolgálat, jogszerûség.

Tisztelt Tahitótfaluban élôk!
1965-ben Túrkevén születtem, ott érettségiztem. Könyvelôként és gazdasági vezetôként dolgoztam önkormányzati és egyházi
intézményekben. Munka mellett felsôfokú
könyvelôi szakképesítést szereztem. 11 éve
élek Tahitótfaluban, azóta családi vállalkozásban épületgépészeti üzletet vezetek. A
2006-os választáskor pártok támogatásával
kerültem be a képviselôtestületbe. Bár most
is kaptam felkérést, ennek ellenére függetlenként indulok.
Az elmúlt 4 évben tagja voltam a kulturális, gazdasági és a közbeszerzési bizottságoknak. Többek között fô szervezôje voltam
az Illés Lajos (Magyar Ének) Emlékestnek,
amelyen az elmúlt években talán a legtöbben vettek részt.
Fontosnak tartom a késôbbiekben
(amennyiben lesz rá uniós pályázati forrás)
az iskola bôvítését és egy XXI. századi kulturális központ létrehozását. Tahitótfalu így
még inkább a Szentendrei-sziget központja
lehetne. Szükségesnek tartom az úthálózat
további felújítását, amire most is komoly
összeget sikerült nyerni.
Indokolt lenne a lakosok véleményének
megismerése a fontosabb kérdések eldöntését megelôzôen (Például ami elmaradt: a
körforgalom kialakításával kapcsolatos kérdések).
Kérdéseiket várom az info@kelemenkft.hu
címen.
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Zakara Ákos
Fidesz-MPSZ jelöltje

Zakara Ákos vagyok.
1994-tôl részlegesen, 2005-tôl véglegesen
Tahiban élek feleségemmel együtt.
Fiam is itt alapított családot.
Vállalkozásom bejegyzett székhelye is
Tahitótfalu.
Többek között egy 2200 lakásos szövetkezet elnöke voltam – ingatlan és lélekszám
tekintetében Tahitótfalu „nagyságú” –, ahol
is megfelelô pénzügyi, gazdasági, jogi
gyakorlatot szereztem.
3 évig voltam a falu Pénzügyi Bizottságának külsôs tagja.
Biztos vagyok abban, hogy Önök is RENDben élnek. Én is csak RENDet szeretnék.
Ennek megteremtésében kérem bizalmukat, elôre is megköszönve.

